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Ändring av medarbetarstipendiet
Ärendebeskrivning
Luleå kommuns medarbetarstipendium är ett mycket uppskattat inslag bland
våra medarbetare och medborgare. Vi har under de tre år som stipendiet
funnits fått ta del av fler än hundra olika nomineringar. Nomineringarna visar
att det finns en enorm stolthet på våra arbetsplatser bland våra medarbetare
över det arbete som utförs.
Luleå kommun implementerade under våren 2010 en gemensam värdegrund
med ledorden Engagemang, Ansvar och Kompetens som en gemensam grund
och ett gemensamt förhållningssätt. Med anledning av det arbetet föreslår vi
att den text som finns i medarbetarstipendiet omarbetas för att stämma
överens med vår värdegrund.
Formulering idag:
Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade
medarbetare som är stolta över sitt arbete.
För att synliggöra en del av kvaliteten och det goda arbete som utförs i Luleå
kommun finns detta medarbetarstipendium.
Nytt förslag på formulering:
Luleå kommun vill uppmuntra och premiera medarbetare som genom sitt
engagemang och sin kompetens tar ansvar och är stolta över sitt arbete.
För att synliggöra en del av kvaliteten och det goda arbete som utförs i Luleå
kommun finns detta medarbetarstipendium.
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Utdragsbestyrkande
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Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐
i enlighet med ovanstående förslag på ny formulering.
_____

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.
_____

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐

i enlighet med ovanstående förslag skriva in följande ny formulering i
riktlinjerna för medarbetarstipendiet.
Luleå kommun vill uppmuntra och premiera medarbetare som genom
sitt engagemang och sin kompetens tar ansvar och är stolta över sitt
arbete. För att synliggöra en del av kvaliteten och det goda arbete som
utförs i Luleå kommun finns detta medarbetarstipendium.

_____

Beslutsexpediering
Personalkontoret
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Utdragsbestyrkande

